FIFASTRA

5 Tips Memilih Tipe Motor Honda yang Sesuai
dengan Kebutuhan
Image not found or type unknown

Memilih motor yang tepat dengan kebutuhan adalah hal yang penting, apa lagi sebelum Anda mengajukan
kredit untuk membelinya. Tidak hanya sesuai kebutuhan berkendara, Anda juga harus memilih motor yang
sesuai dengan kenyamanan dompet Anda.
Sayangnya, kendaraan yang sudah menjadi bagian dari keseharian sebagian besar masyarakat Indonesia ini
mempunyai beragam bentuk dan gaya yang bisa membuat Anda kewalahan dalam memilih motor yang tepat.
Karena itu, berikut ini adalah 5 tips memilih motor Honda yang sesuai dengan kebutuhan Anda!
1.

Beli motor sesuai dengan kemampuan berkendara

Motor Honda mempunyai banyak model dan jenis, dari semuanya tentu ada model motor yang mudah
dikendarai oleh pemula dan ada yang dibuat khusus untuk orang yang sudah berpengalaman.
Jika Anda belum terlalu berpengalaman dalam mengendarai motor, sebaiknya Anda menggunakan motor
matic seperti Honda Beat, Honda Scoopy, atau Honda Vario. Selain itu, hindari motor dengan kapasitas
mesin dan ukuran body yang besar seperti Honda CBR250RR Standard.
2. Pertimbangkan memilih motor bekas
Bukan hanya motor baru, membeli motor bekas juga mempunyai keuntungannya tersendiri. Salah satu
keuntungan tersebut adalah: angsurannya yang lebih murah!
Jika Anda mempunyai dana yang terbatas, sebaiknya Anda mulai memperhitungkan untuk membeli motor
bekas. Apa lagi, Anda bisa mengajukan kredit motor bekas lewat FIFASTRA yang sudah terjamin
keamanannya.
3. Ukuran mesin
Sepeda motor mempunyai kapasitas mesin yang beragam, dari 100cc seperti Honda Beat dan Honda Vario
sampai 1.800cc seperti Honda Godlwing. Kapasitas mesin ini akan mempengaruhi tenaga yang bisa
dikeluarkan oleh mesin. Tentu saja, memilih kapasitas mesin juga harus disesuaikan dengan kebutuhan
Anda. Apa lagi, semakin besar kapasitas mesin, semakin besar juga konsumsi bahan bakar motor.
4. Cari dealer yang terpercaya
Dealer yang terpercaya adalah hal terpenting yang harus Anda perhatikan saat membeli motor. Tidak mau
kan, kena tipu oleh dealer-dealer yang tidak bertanggungjawab?
Untungnya soal yang satu ini Anda tidak perlu khawatir! Anda bisa membeli motor Honda melalui
FIFASTRA yang sudah pasti terpercaya. Selain cepat dan mudah, Anda juga bisa mendapatkan asuransi
motor langsung dari Astra. Semuanya bisa Anda dapatkan hanya dengan dokumen berupa KTP. Mudah
bukan?
5. Cara pembayaran
Anda sudah memilih motor Honda yang akan Anda beli, serta dealer FIFASTRA pilihan Anda. Sekarang
Anda hanya perlu memilih cara pembayaran Anda.
Jika Anda membeli motor Honda melalui FIFASTRA, Anda bisa mengajukan kredit hanya dengan
bermodalkan dokumen berupa KTP. Tidak hanya itu, Anda juga bisa mengajukan kredit melalui cara online!
Jika Anda sudah memperhatikan kelima tips ini, maka Anda sudah siap untuk membeli motor impian Anda!
Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan tinggal mengajukan pembiayaan motor Honda lewat
FIFASTRA, dan menunggu sampai Anda mendapatkan motor impian Anda di rumah. Tunggu apa lagi?
Segera kunjungi website www.fifgroup.co.id/fifastra sekarang!

